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VOORBEREIDING
Voor het toernooi kies je 2 personages uit de Unmatched serie. Gedurende het hele toernooi mag je met één van deze 
personages spelen. Je mag tijdens het toernooi niet met een ander personage spelen. Als tijdens het toernooi een 
tegenstander één van je personages kiest, moet jij met jouw andere geselecteerde personage spelen. Zie Het Toernooi in 
deze spelregels voor meer informatie in welke volgorde personages geselecteerd worden. 

Neem de gekozen personages zoveel mogelijk mee. Daarnaast vragen we elke speler één speelbord uit de Unmatched 
serie mee te nemen. 

UNMATCHED PERSONAGES
In dit toernooi mag je alleen spelen met de 12 Unmatched personages die op dit moment zijn  
uitgegeven door White Goblin Games. De personages waar je mee mag spelen zijn: 

Het is toegestaan om met de Engelstalige edities van deze personages te spelen. Het is niet toegestaan om  
tijdens het toernooi met een ander personage van de Unmatched serie te spelen. 

HET TOERNOOI
Het toernooi wordt gespeeld met een poule systeem. Deelnemers worden willekeurig ingedeeld. De startspeler, speler A 
(willekeurig bepaald), mag als eerste kiezen met welk personage hij wil spelen. 
Speler B bepaalt het spelersbord waarmee wordt gespeeld. 

Het is verplicht om met een ander personage dan je tegenstander  
te spelen. We hebben het natuurlijk wel over Unmatched!

Aan iedere tafel wordt Unmatched volgens de officiële  
regels gespeeld totdat er een held is verslagen.  
Alle duels speel je één tegen één. De speler van  
wie de held wordt verslagen, verliest het spel. Winnaars  
nemen het tegen elkaar op in de finale en de winnaar van  
de voorrronde gaat door naar de finale op het 
Spellenspektakel. Alle winnaars ontvangen een 
toegangsbewijs voor één dag op het Spellenspektakel. 


